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Beste medegelovigen, toen God de aar-
de schiep, heeft Hij ook de mens ge-
schapen. Wij zijn het hoogtepunt van 
de schepping. God maakte ons naar 
zijn beeld. Dus wij zijn niet alleen vlees 
en bloed, maar ook geest en leven. De 
mens kreeg van God een onsterfelijke 
ziel. En zoals het lichaam van alles kan, 
zo ook de ziel. Twee eigenschappen van 
de ziel, die met elkaar samenhangen, 
zijn het verstand en de (vrije) wil. We 
kunnen over alles nadenken en dan be-
sluiten wat en hoe wij iets gaan doen. 
Nu is ons verstand sinds de zondeval 
van Adam en Eva vertroebeld. Soms 
hebben we gewoon geen juiste kijk.
Toen de apostelen aan Onze Heer
Jezus Christus vroegen om hen te leren 
bidden, leerde Hij hen het ‘Onzevader’ 
met de woorden “Uw wil geschiede op 
aarde zoals in de hemel”. Het is sowieso 
goed om vaker te bidden om hulp van 
de heilige Geest, zodat wij de werkelijk-
heid van ons leven en van de wereld 
beter leren kennen en de moed en de 
kracht vinden om het goede te kiezen, 
maar zou het niet goed zijn om Hem (in 
gebed) te zeggen dat wij zíjn wil wíllen 
doen?!
Gods wil is goed: het beste! God wilde 
de schepping met al haar pracht. En 
toen de eerste mensen een verkeerde 

een beslissing hadden genomen, wil-
de Hij, door de Menswording van zijn 
Zoon, alle leven herstellen. Hij wil Vader 
zijn voor alle mensen. Hij wil, dat wij on-
derling een goede band hebben, dat wij 
met elkaar in vrede en eenheid leven. 
God wil dat niemand, in welk opzicht 
ook, tekort komt. God wil alleen maar 
het allerbeste en Hij, Hij alleen, kan ook 
dat allerbeste realiseren áls ... wij Hem 
de ruimte geven.
Proberen om altijd de wil van God te 
doen ... is dat niet een uitschakelen van 
onze eigen vrije wil? Nee, het is een be-
wuste keuze. En er blijft altijd genoeg 
over om zelf vorm aan te geven. Als God 
ons ingeeft dat wij een medemens in 
nood moeten helpen, kunnen wij links-
om gaan en rechtsom; dat zal God niet 
veel uitmaken. Als we maar iets doen! 
Wat zijn wij in de wereld bevoorrecht 
met onze vrije wil: dat wij altijd voor het 
beste kunnen kiezen dankzij de ingevin-
gen van onze hemelse Vader. Bidden 
wij steeds met liefde en aandacht dat 
prachtige gebed: het ‘Onzevader’. En 
luisteren we dan. We kunnen ons ook 
laten leiden door de omstandigheden: 
wat er aan goeds op onze weg komt, dat 
is Gods wil.

WAT 
HIJ
WIL. . .

 PASTOOR FRANK DOMEN 
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EVEN BIJPRATEN
DIONYSIUS IN BEELD IN KLEUR
Dionysius in Beeld verschijnt voortaan in 
kleur en vijf maal per jaar: in september, 
december, januari/februari, rond Pasen 
en Pinksteren. Dank aan Edwin Walberg, 
die dit mede mogelijk maakt. In de we-
kelijkse ‘Nieuwsbrief’ van onze parochie 
kunt u ook allerlei nieuws lezen: wetens-
waardigheden, tips, en interessante ar-
tikelen over wat gebeurd is, of staat te 
gebeuren in onze parochie en daarbui-
ten. Als u de Nieuwsbrief nog niet ont-
vangt, kunt u zich (gratis) aanmelden 
door uw e-mailadres te sturen naar: 
wiljandomen@dionysiusparochie.nl met 
de mededeling dat u graag de Nieuws-
brief ontvangt.

KLIMAATBISSCHOP
Duitsland heeft een klimaatbisschop: Mgr. 
Rolf Lohmann (*1963). In een interview 
met de Duitse katholieke radiozender 
‘Domradio’ zei Hij, dat te lang vertrouwd 
is op fossiele energie uit het buitenland. 
“Nu krijgen we de rekening gepresen-
teerd en worden we door de oorlog in
Oekraïne wereldwijd geconfronteerd 
met energieschaarste en stijgende
energieprijzen”. Hij ziet twee manieren 
om de strijd aan te gaan tegen energie-
schaarste.

Allereerst moet volgens hem worden in-
gezet op vernieuwing of verbetering van 
de bestaande energiebronnen. Maar, 
het belangrijkste: “We moeten niet altijd 
van alles méér, groter, beter of sneller 
willen. We moeten zélf ook echt ver-
anderen. Een beter klimaat begint bij 
jezelf”. De Duitse bisschoppen geven 
praktische aanbevelingen voor kerkge-
bouwen. “Het is niet ondenkbaar”, zegt 
de Duitse klimaatbisschop, “dat de ker-
ken in Duitsland in de toekomst hun ge-
bouwen minder of niet verwarmen in de 
winter”. Al merkt hij wel op, dat er soms 
aan de temperatuur en vochtigheid
eisen gesteld worden vanwege erfgoed-
bescherming. “Bevriezen zullen de Duit-
sers niet, want tegen de kou kunnen 
mensen zich kleden”. In Zuid-Duitsland 
is het om andere redenen al langer de 
gewoonte dat kerken niet verwarmd 
worden.

EINDE ZIEKTENTRIDUÜM
Met pijn in het hart heeft het Comité 
Ziekentriduüm besloten te stoppen met 
de jaarlijkse organisatie: het aantal deel-
nemers en ook het aantal vrijwilligers is 
sterk teruggelopen. Teruggezien wordt 
op 90 mooie en waardevolle jaren.
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BIJBELLEESGROEP
Wie wil, kan zich aansluiten bij onze
Bijbelleesgroep. Tijdens de bijeenkom-
sten op dinsdagavond, van 19.30-21.00 
uur, bestuderen we samen de lezin-
gen van het komende weekend. Als af-
sluiting van de lezingen, hoort u altijd: 
‘Woord van de Heer’. Zo lezen wij, luis-
teren wij naar, en praten wij met elkaar 
over het Woord van God. We merken 
dat, wat we bij de profeten in het Oude 
Testament lezen, bewaarheid wordt in 
het Nieuwe Testament. Tijdens het le-
zen kunnen we ervaren dat God zich, 
vanaf het begin van zijn schepping, over 
ons mensen, over u en mij ontfermt. In 
het Nieuwe Testament, in de evangeliën 
leren we Jezus beter kennen en horen 
we van Hem hoe wij Hem kunnen vol-
gen in ons dagelijks leven.
Iedereen kan meedoen. Het Woord van 
God spreekt tot ieder van ons, op zijn 
eigen wijze. Info: Jannie Ligthart 072 - 57 
44 328 of 06 - 24 21 78 20. Dinsdag 6 
september is de startavond.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
2022-2023
Kinderen die in groep 4 of 5 zitten, kun-
nen worden opgegeven voor de Eerste 
heilige Communie. De bijeenkomsten 

zijn op woensdagmiddag van 15.00 tot 
16.30 uur en de eerste heilige Commu-
nieviering zelf vindt plaats op zondag 5 
februari 2023 om 14.00 uur. 

VORMSEL 2022-2023
Tieners (groep 8 of groep 1 Middelbare 
school) zijn welkom bij de voorberei-
ding op het Vormsel. De bijeenkom-
sten zijn op woensdag van 19.00-20.30 
uur. De Vormselviering is op zondag 12
februari om 14.00 uur.

KERSTKAARTEN
Een vroege mededeling, maar half no-
vember kunt u prachtige, door ver-
schillende parochianen gemaakte, 
kerstkaarten met religieuze afbeelding 
kopen in de kerk. De kaarten kosten
€ 1,= per stuk en de opbrengst is
bestemd voor de Voedselbank. Van har-
te aanbevolen.
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GEDOOPT
Alessia (Annabella) Manssour is geboren op 
15 oktober 2021 en gedoopt op 29 mei 2022. 
Zij woont Jacob Bakkerstraat 8 in De Goorn.
Peyton Ái Linh (Macia Helena) van Stam is 
geboren op 4 augustus 2020 en gedoopt op 
29 mei 2022. Adres: Dotterbloem Erf 15 in 
Heerhugowaard.
Ana-Sofía Standhart is geboren op 25 okto-
ber 2021 en gedoopt op 19 juni 2022. Haar 
adres is: Nachtegaalstraat 14.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 22 mei om 14.00 uur deden hun 
Eerste heilige Communie: Cassidy Angelo, 
Jozef Conijn, Duyen Anh Dang, Giacomo Fi-
lomeno, Valerie van der Hoek, Luca van den 
Hoogen, Haylen Huynh, Ervin Inkaran, Sem 
Langedijk, Jason Lippens, Tamilviyàn Louis, 
Saúl May Olivares, David Pavloviæ, Ivano Pa-
vloviæ, Matthias van Rixel, Jort Stuijt, Dylan 
Tran en Daelynn Turenhout.

GEVORMD
Op zondag 12 juni om 14.00 uur heb-
ben 21 jongeren en 2 volwassenen* het
Sacrament van het Vormsel ontvangen: 
Elisa Bergkamp, Maria en Martina Bern-
aards, Deborah Comajta*, Luuk Droog, 
Shaki Estachia, Fem-ke de Greeuw,
Celina Hengeveld, Julia van der Hoek, Lu-
cas Knaap, Ryan Knaap, Thomas Knijn, Mila 
Koopman, Lucas Lens, Deson Meegdes, Jus-
tin Nguyen, Phi Hung Nguyen Quoc, Alexan-
dra, Polak, Marie Sprenkeling, Caitlin Tran, 
Kimico Zheng, Louran Salomon en Aida Zei-
di*. Vormheer was Pastoor-deken Franklin 
Brigitha. Salt & Light zong.

‘GECERTIFICEERDE’ VRIJWILLIGERS
Op zondag 17 juli zijn in de Sint-Bavo-
kathedraal 7 vrijwilligers van onze parochie 
‘gecertifi ceerd’: Deborah Comajta, Hilde 

Hörchner-Lagerweij, Andrea Knijn-Aguiluz 
Beltranena, Urszula van de Kraats- Macio-
rowska, Sanna Lens-van Onselder, Mahilini 
Louis, en Benedicta Wijnjeterp. Zij zijn nu 
offi  cieel ‘Liturgisch Assistent’. Deze cursus 
‘Liturgisch Assistent’ is bedoeld voor hen, 
die assisteren tijdens de heilige Mis, een 
woordviering, doop, huwelijk of uitvaart. 
De cursus is ook bedoeld voor de leiding 
van de misdienaars en voor degenen, die 
de Ziekencommunie rondbrengen. De
assistenten zijn in de vieringen niet de eind-
verantwoordelijken, maar vervullen een die-
nende rol ten opzichte van de celebrant en 
de aanwezige gelovigen.

FEEST
Op woensdag 1 juni waren Merijn en Marja 
de Greeuw-Rijbroek 20 jaar getrouwd en dat 
is gevierd op zondag 29 mei om 10.00 uur: 
Salt & Light zong. Na de viering was er een 
feestelijke bijeenkomst in ons parochiecen-
trum. De Familie de Greeuw trakteerde, sa-
men met Niels Buiter, die zijn 50e verjaardag 
(eigenlijke dag 25 mei) vierde.

VAN ONS ZIJN HEENGEGAAN
Cornelius Antonius (Cor) de Moel is geboren 
op 28 februari 1932 en over-leden op 20 mei 
2022. Hij was getrouwd met Lena de Moel-
Ros en woon-de tot kort voor zijn overlijden 
(in Zuyder Waert) in de Dirk Boutslaan op 
nummer 5. De uitvaartdienst in onze kerk 
was op 25 mei en aansluitend was de be-
grafenis op ons eigen kerkhof. De kerk was 
prachtig versierd met heel veel zonnebloe-
men.
Narcisia Caprera (Naasje) Johns, geboren op 
3 februari 1934, is overleden op 7 juni 2022. 
Zij is 88 jaar geworden en verbleef de laatste 
tijd van haar leven in Zuyder Waert. De af-
scheidsviering was op 15 juni en vond plaats 
in de Waerdse Landen.

(KERK)FAMILIEBERICHTEN
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Maria Anna Aloysia Theresia (Marianne) van 
der Kwast-Holtzer is geboren op 9 oktober 
1940. Zij was, zo lang als mogelijk, lid van 
ons Dionysius-koor. Na een verhuizing van 
de Saturnuslaan naar een ‘Warm Thuis’-loca-
tie in Zuidermeer is zij aldaar overleden op 
30 juni 2022. De crematie-plechtigheid was 
op 6 juli in de Waerdse Landen. 
Theodora Anna (Dora) Lemmers is geboren 
op 13 juli 1930 en overleden op 9 juli 2022, 
bijna 92 jaar oud. Zij woonde in De Raatste-
de, Dolomiet 68. De uitvaardienst in onze 
kerk was op 15 juli en daarna was de begra-
fenis op het kerkhof aan de Krusemanlaan.
Maria Martina (Rita) Uijen-Schram is gebo-
ren op 1 juli 1938 en overleden, op 84-jari-
ge leeftijd, op 23 juli 2022. Zij, weduwe van 
Frans Uijen, woonde in De Raatstede, Dolo-
miet 60. De afscheidsviering in de Waerdse 
Landen was op 29 juli.

Alie (Alida Barbara) de Boer-Dekker is ge-
boren op 18 april 1930 en overle-den op 
3 augustus 2027. Zij is 92 jaar geworden 
en woonde: Carel Willink-straat 11. De af-
scheidsviering was in de Waerdse Landen 
op 10 augustus.
Agatha Wilhelmina (Agaath) Dekker-Dekker 
is overleden op 6 augustus 2022. Agaath is 
geboren op 27 juli 1937, was weduwe van 
Dries Dekker, en woonde lange tijd aan de 
Middenweg op nummer 296. Later is zij 
verhuisd naar de Van Duivenvoordestraat 
24. Agaath heeft veel verschillend vrijwilli-
gerswerk gedaan en was een trouwe kerk-
gangster: in het weekend en op doordeweek-
se dagen. Voor veel mensen was Agaath een 
goede vriendin. De uitvaartdienst, in onze 
en haar kerk ,was op 13 augustus, waarna 
de begrafenis op ons eigen kerkhof volgde. 
Allerlei vrienden kunnen Agaath dáár blijven 
bezoeken. 
Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 15 augustus 2022
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OVER DE LITURGIE
Paus Franciscus heeft in een nieuw schrij-
ven over de katholieke liturgie (o.a. de 
teksten die in de Mis gebruikt worden) de 
nadruk gelegd op liturgische vorming van 
geestelijken én leken. Zowel katholieke tra-
ditionalisten die de liturgievernieuwing van 
na Vaticanum II afwijzen, als de katholieken 
die zich niet aan de huidige algemeen gel-
dende liturgische regels houden, moeten 
de eenheid zoeken. Dus: ouderwetse én 
nieuwerwetse teksten graag in de prullen-
bak. Dit schrijven werd door de Paus ge-
publiceerd op 29 juni, het hoogfeest van 
Petrus en Paulus, symbool voor de eenheid 
van de Katholieke Kerk rond de Bisschop 
van Rome, de stad waar beide apostelen 

als martelaar stierven, begraven liggen en 
vereerd worden. Volgens Paus Franciscus 
staat de eenheid van de Kerk op het spel, 
zo schrijft hij in zijn vijftien pagina’s tellen-
de meditatieve brief aan alle gelovigen. 
“Laten we alle verschillende meningen ach-
ter ons laten om samen te luisteren naar 
wat de Geest tot de Kerk zegt”, schrijft hij 
in een poging de eenheid en gemeenschap 
(communio) van de Kerk te redden. Paus 
Franciscus verdedigt de liturgische her-
vormingen die na het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) door Paus Paulus VI 
zijn doorgevoerd. Hij roept de katholieke 
gelovigen vooral op zich ‘te blijven verwon-
deren over de schoonheid van de liturgie’: 
dé ontmoetingsplek met Christus. 

PAUS KLEURT KERK
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“

Christenen vieren namelijk “geen vage her-
innering aan het Laatste Avondmaal, maar 
zijn bij dat Avondmaal aanwezig”, zo sprak 
de Paus. “Het christelijk geloof is een ont-
moeting met de levende Jezus en de litur-
gie garandeert ons de mogelijkheid van 
zo’n ontmoeting. Liturgie is geen theater”. 
De Paus uitte tot slot de wens dat “de Kerk, 
dat wil zeggen de priesters, in alle talen de-
zelfde teksten bidden om de eenheid tot 
uitdrukking te brengen”. Al het andere leidt 
slechts tot verdeeldheid.

GROOT NIEUWS
De Wereldgemeenschap van Gerefor-
meerde/Hervormde Kerken (WCRC) gaat 
een permanent kantoor in Rome openen 
om de dialoog en de samen-werking met 
de Rooms-Katholieke Kerk te versterken. 
Hanns Lessing, secretaris-generaal van de 
WCRC: “In de Rooms-Katholieke wereldkerk 
is zoveel kennis en inspiratie waar we veel 

te weinig van weten. Enkele jaren geleden 
waren we bijvoorbeeld aanwezig bij een 
congres over de milieu-encycliek ‘Laudato 
Si’ van Paus Franciscus. Daar hadden we 
uiterst interessante gesprekken met katho-
lieke denkers en doeners, die een grote ge-
meenschappelijkheid aan het licht brach-
ten. Een jaar later was er een Vaticaans 
congres over racisme en daar hadden we 
dezelfde ervaring. Zo ontdekten we dat 
daar op wereldniveau ontzettend veel ken-
nis en inspiratie te vinden is waar we veel te 
weinig van weten”. We willen elkaar leren 
kennen, in gesprek raken en vertrouwen 
opbouwen. We zijn sinds de jaren ‘60 al 
heel positief in gesprek. En Paus Franciscus 
is, mede wegens zijn maatschappelijke en 
politieke inspanningen, ook voor ons een 
belangrijk referentiepunt.

Paus Franciscus: “Volg Jezus altijd, lopend, rennend of in 
een rolstoel”. De Paus spreekt uit ervaring!
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E N G E L
G E S P O T

In mei j.l. gaf Mirjam van der Vegt (eerder 
journalist, nu stiltedeskundige die ook be-
drijfstrainingen en verbindingssessies geeft), 
een lezing in de Sint-Bavo in Haarlem, in het 
kader van de tentoonstelling ‘Geloof in geluk’. 
Het meeste dat verteld werd, was wel bekend, 
maar de info en voorbeelden: inspirerend 
‘aangekleed’. Het was een interactieve bijeen-
komst, dus: een rondje kerk, met vele prachti-
ge kunstschatten én een opdracht ... van één 
thema-item (concentratie, stilte, rust) een foto 
maken. Ik heb de harp-spelende engel (zon-
der vleugels, engelen hebben ‘in het echt’ ook 
geen vleugels) gekozen, boven een deur naar 
buiten. Ja, het is een engel want de harpspeler 
maakt muziek ‘in het hoge’ tussen de sterren. 
Wie goed naar de afbeelding kijkt ... zoveel in-
getogenheid is te zien, rust te voelen en lieflij-

ke klanken hoorbaar. - Achter de deur wacht 
de nieuwe dag. De engel wijst door heel zijn 
houding de weg die dagelijks gegaan kán wor-
den. De weg die heet: “Zing en speel voor de 
Heer” (Psalm 96) en heb aandacht voor Hem 
en elke mens die je die dag ontmoet. Grappig 
detail: op de deur is een plaatje met tekst ‘Deur 
sluiten’. Dat is een avond-verzoek en uitnodi-
ging om te bedanken voor alle kleine en grote 
gebeurtenissen, ons die dag gegeven door de 
Heer. De Heer die hemel en aarde gescha-
pen heeft, de tijd en eeuwigheid, engelen en
medemensen, sterren, de stilte en alle muziek.

WIL JAN DOMEN 
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VA N  O N Z E  C O R R E S P O N D E N T  I N  I N D O N E S I Ë

Schrijver van deze tekst is één van onze gewaardeerde 
vrijwilligers; hij telt de collectegelden en brengt het 

papiergeld eenmaal per twee weken naar de Bank en 
muntgeld moet gestort worden in een muntautomaat. 
Deze muntautomaten zijn te vinden in bijvoorbeeld de 

bouwmarkten van Gamma en Karwei. ‘Zwaar’ werk, 
want het verzamelde muntgeld kan wel 40 kg wegen! 

Onze correspondent is vaker, vanwege familieomstan-
digheden, in Indonesië en hij schrijft graag én heel 
leuk over allerlei belevenissen aldaar. Zie ook onze 

wekelijkse ‘Nieuwsbrief’.

Hier in Indonesië, Noord-Sulawesi, bidden christenen zo-
wel in mei als in oktober elke avond de rozenkrans. Dat 
doen ze net even anders dan in Nederland. Zij vormen 
groepjes van ongeveer 20 mensen, die dicht bij elkaar wo-
nen en bij eenzelfde parochie horen. Elke avond komen ze 
op een afgesproken tijdstip, bij toerbeurt, bij iemand thuis. 

Religie is hier heel erg belangrijk. Het is een hele belevenis, 
niet alleen het bidden van de rozenkrans, maar je hoort 
ook veel teksten uit de bijbel en er wordt gezongen. Dat 
zingen gaat overigens, ook in de kerk, met veel meer en-
thousiasme dan in Nederland: iedereen doet mee. Uit de 
deelnemers neemt iemand het voortouw bij de begeleiding 
van het hele ritueel. Ikzelf bid in het Nederlands. Aan het 
einde van ‘de dienst’ is er een collecte, een kleine traktatie 
en een loterij. Het geld van de collecte is voor de kerk; het 
geld dat de loterij. Het huis waar de ‘dienst’ wordt gehou-
den, levert de prijs. Het gaat niet om spectaculaire prijzen, 
denk aan een pak suiker of een kilo rijst. Het gaat om het 
idee dat je iets wint. Ik vond het leuk eens te melden hoe 
religie hier wordt beleefd.

Voor de liefhebber, hier het Weesgegroet in het Indonesisch: 
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-mu terpujilah eng-
kau di antara wanita, dan ter-pujilah buah tubuhmu Yesus. 
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa in 
skarang dan waktu kami mati. Amin.

S IMON VAN DER GULIK
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WA N D E L E N  D O O R  H E T  G E L O O F

 CURSUS VOOR
GELOOFSVERDIEP ING

BINNEN (N IET  BUITEN)  WANDELEN EN ONTDEKKEN HOE 
MOOI  EN WÁÁR ONS GELOOF IS
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Al een keer een Alpha-cursus gevolgd? Kom toch!
Ontdek wat echt waarde heeft en duurzaam is.

En neem een ‘wandel-maatje’ mee!

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg 
meer ontdekt tijdens de pandemie.
En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het 
heel goed is een doel in het leven te hebben, 
kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op 
wat gebeurt in het leven en hoe er mee om-
gaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. 
(We ‘wandelen’ door het geloof - niet buiten)

We ‘wandelen’ dus elke cursusavond - in het 
parochiecentrum - door grote levensvragen, 
bijvoorbeeld: ‘Is er meer in het leven?’ ‘Waar-
om ben ik hier?’ De cursus is gelinkt aan de 
bekende Alpha-cursus. We kijken eerst naar 
een fi lm/inleiding van ongeveer een half uur, 
daarna bespreken we in kleine groepen enke-
le vragen rond het thema. Alles mag, met res-
pect, gezegd en gevraagd worden.
De avonden beginnen om 19.30 uur met koffi  e 
en thee; om 19.45 uur is de inleiding; om 20.15 
uur is het tijd voor een tweede kopje koffi  e of 
thee; en van 20.30-21.30 uur wordt in kleine 
groepen verder gesproken. Iedereen is van 
harte welkom! Opgave (vóór 15 september) is 
wel nodig! De cursus is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt gewaardeerd.
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Woensdag 21-09  Is er meer in het leven?

Woensdag 05-10  Over Jezus

Woensdag 09-11  Het † in het leven

Woensdag 23-11  Hoe kunnen we geloven?

Woensdag 07-12  Hoe kunnen we bidden?

Woensdag 18-01  De bijbel lezen

Woensdag 15-02  De voorzieningheid

Woensdag 01-03  De heilige Geest die leidt inspireert, troost en héél maakt

Woensdag 15-03  Hoe kunnen we het kwade weerstaan?

Woensdag 29-03  Waarom en hoe het geloof doorgeven?

Woensdag 12-04  De kerk

Ik doe mee me de cursus Geloofswandeling 2022-2023

Voor- en achternaam

Adres

 Vast/Mobiel

E-mailadres

Geboortedatum

OPGAVE VÓÓR 15 SEPTEMBER
wiljandomen@dionysiusparochie.nl
06 - 16 800 400 of 072 - 57 11 292

Brievenbus pastorie: Middenweg 248 in Heerhugowaard

PROGRAMMA CURSUS GELOOFSWANDELING 2022-2023
r.k.  Parochie van de h.  dionysius -  heerhugowaard
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Twee jaar geleden werd ik door de paro-
chie uitgenodigd om de Cursus Lector te 
volgen, een cursus die door het Bisdom 
gegeven wordt. Dat wilde ik graag, maar 
corona gooide roet in het eten. Waarom ik 
die cursus graag wilde volgen, is een lang 
verhaal. Ik was vroeger niet zo’n kerkgan-
ger - ik ‘geloofde het wel’. Mijn vader, Joop 
Lagerweij, daarentegen bidt elke ochtend 
de rozenkrans en vouwde op woensdag, 
na de Mis, met mevrouw Rie Poelman de 
blaadjes en boekjes, die in het weekend 
gebruikt worden. Rie vertelde míjn vader, 
dat haar huishoudelijke hulp was gevallen 
en dat ze eigenlijk een nieuwe hulp zocht. 
Mijn vader zei, dat hij het mij zou vragen. 
Het klikte meteen tussen Rie en mij. Ze ver-
telde, dat haar man was overleden en dat 
ze een dochter aan kanker had verloren en 
ook andere naaste familieleden. Op mijn 
vraag hoe ze toch zo blijmoedig door het 

leven kon gaan na zulke ingrijpende verlie-
zen, antwoordde ze: “God is altijd bij me, ik 
ervaar veel steun”. Mijn deur was al op een 
kier gezet!
Rie werd zelf ziek, maar droeg haar lijden 
met steun van God en vertrouwen in Hem. 
Toen Rie overleed, zei ik tegen mijn vader: 
“Ik neem de plaats van Rie in, ik kom op de 
woensdag de rozenkrans bidden en daarna 
de blaadjes en boekjes vouwen en nieten”. 
En zo, langzaam maar zeker, kwam God 
steeds duidelijker in mijn leven. Volgens 
mij geen toeval. Ik bleek Hem heel hard 
nodig te hebben: mijn moeder werd ernstig 
ziek, zonder zicht op herstel. Ik had heel 
veel steun in die tijd. Ik heb vervolgens de
Alphacursus gevolgd voor wat meer verdie-
ping. Een absolute aanrader!
Ik kom nu graag in de kerk om in de stil-
te contact met God te hebben. Soms ben 
ik dankbaar voor dingen, soms deel ik mijn 

I K  H E B
‘J A’  G E Z E G D

HILDE HÖRCHNER-LAGERWEI J
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C I A O  I TA L I A

zorgen of verdriet. Gedeelde smart is halve 
smart en vreugde vermeerdert zich wan-
neer je het deelt. De Cursus Lector bleek dit 
jaar een cursus Liturgisch Assistent te zijn. 
Onlangs hebben we met zeven personen 
die cursus dus gevolgd in Vogelenzang op 
de Tiltenberg, het centrum voor kerkelijke 
opleidingen ten dienste van de Kerk in het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam. Tijdens die 
cursus hebben we geleerd wat we kunnen/
mogen doen tijdens een doopje, huwelijk 
of uitvaart. Allemaal kleine dingen, maar 
gericht op het verlichten van de taak van de 

pastoor of diaken. Ook zijn we opgeleid tot 
‘Buitengewoon bedienaar van de H. Com-
munie’; dat betekent dat we de Communie 
mogen brengen bij mensen thuis, of helpen 
met Communie-uitreiken in de kerk. 
We hebben veel geleerd en ik mag, met 
gepaste trots, vermelden dat we op 17 juli 
j.l. in de kathedraal (Sint-Bavo) door de Bis-
schop offi  cieel als Liturgisch Assistent en 
Buitengewoon bedienaar van de H. Com-
munie zijn aangesteld.

MARGOT VAN DER KEMPMARGOT VAN DER KEMP

We waren op vakantie in het noorden van Italië, ditmaal in Trentino in de vallei ‘Val di Non’. 
Onze zonen Bram en Pieter gingen gelukkig ook nog mee op vakantie. Omringd door de 
prachtige bergen logeerden we in een leuk hotelletje te midden van enkele luidruchtige 
Italiaanse families in het plaatsje Coredo. Op een dag gingen we met z’n vieren op pad. Er 
stond een wandeltocht gepland vanuit ons hotel in Coredo: te voet dus naar het heiligdom 
van San Romedio.
De weg ging eerst via uitgestrekte fruitgaarden, waar vele verschillende appel-soorten 
groeien, vervolgens kwamen we aan in het bos. 
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Het pad ging op en neer en het was be-
hoorlijk warm; we pauzeerden onderweg 
en aten en dronken onze meegenomen 
foerage. Plotseling zagen we boven op een 
rots het heiligdom opduiken. Tot onze ver-
bazing waren we niet de enigen die een 
bezoek brachten aan het klooster. Er wa-
ren vele pelgrims, je kunt er namelijk ook 
per auto komen; er is een weg aangelegd 
en onderaan zijn parkeerplaatsen beschik-
baar. Het klooster heeft een zeer imposan-
te uit-straling, tegen een steile rotswand 
aangebouwd. Het bestaat uit vijf kerken of 
kapellen die met elkaar zijn verbonden via 
een spectaculaire trap. We gingen door de 
toegangspoort naar binnen en troff en in de 
grote kerk een afbeelding van Sint Romedi-
us aan, de kluizenaar zelf met een bruine 
beer aan zijn zijde.

DE LEGENDE RONDOM SINT ROMEDIUS
Romedio leefde tussen de 4e en 5e eeuw; 
hij was een erfgenaam van een rijke Beier-
se familie. Na een pelgrimstocht naar Rome 
schonk hij al zijn bezittingen aan de kerk 
en trok zich terug in de vallei Val di Non in 
enkele grotten in de buurt van het huidi-
ge heiligdom. Op een dag wilde Romedio 
naar de stad Trento gaan om Vigilio (toen-
malige bisschop van de stad Trento) te be-
groeten. Hij gaf opdracht aan zijn metgezel 

David om zijn paard te zadelen: de discipel 
kwam terug met het nieuws dat een beer 
het paard aan stukken had gescheurd. Ro-
medio was niet van streek en beval hem de 
beer te zadelen, die zich gedwee het zadel 
liet opzetten en Romedio vervolgens naar 
Trento leidde. 

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG
In het huidige berenverblijf, dat grenst aan 
het heiligdom worden tot op de dag van 
vandaag nog regelmatig beren opgevangen 
en in gevangenschap gehouden. We heb-
ben nog wel gezocht, maar hebben geen 
beer kunnen spotten. We wandelden terug 
langs de steile wand. Via het rotspad in de 
vallei die zich langzaam opent, kwamen we 
aan in het plaatsje Sanzeno. Hier trakteer-
den we onszelf op een fantastische Italiaan-
se lunch bij een osteria (soort restaurantje). 
Wat kunnen ze hier toch heerlijk koken met 
pure eenvoudige producten; onze smaak-
papillen werden geactiveerd, echt genieten. 
Helemaal voldaan kwamen we aan het ein-
de van de middag weer bij ons leuke hotel-
letje aan, waar we op ons balkon konden 
bijkomen van de vele indrukken van deze 
vakantiedag.

DE LEGENDE RONDOM SINT ROMEDIUS
Romedio leefde tussen de 4e en 5e eeuw; 
hij was een erfgenaam van een rijke Beier-
se familie. Na een pelgrimstocht naar Rome 
schonk hij al zijn bezittingen aan de kerk 
en trok zich terug in de vallei Val di Non in 
enkele grotten in de buurt van het huidi-
ge heiligdom. Op een dag wilde Romedio 
naar de stad Trento gaan om Vigilio (toen-
malige bisschop van de stad Trento) te be-
groeten. Hij gaf opdracht aan zijn metgezel 

Wat kunnen ze hier toch heerlijk koken met 
pure eenvoudige producten; onze smaak-
papillen werden geactiveerd, echt genieten. 
Helemaal voldaan kwamen we aan het ein-
de van de middag weer bij ons leuke hotel-
letje aan, waar we op ons balkon konden 
bijkomen van de vele indrukken van deze 
vakantiedag.
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WAT  I K  U  G R A A G  W I L  V E R T E L L E N
RIET  VAN RAAPHORST-VAN DER HORST

Ik heb iets moois ontdekt, speciaal voor 
een mens, die af en toe graag naar de kerk 
wil, maar voor wie het vaker niet mogelijk 
is. Bijvoorbeeld omdat de kerk te ver lopen 
is, of omdat de vieringen worden gehouden 
op een voor u niet-geschikt tijdstip. Bij toe-
val was ik laatst in De Raatstede. Ik nam een 
gratis boekje meer naar huis waarin alle ac-
tiviteiten van de hele maand te vinden wa-
ren. Tot mijn grote verbazing stonden er, 
tussen leuke, mooie, handige en gezellige 
activiteiten, ook twee kerkdiensten in. “Wat 
fi jn”, dacht ik. De vieringen zijn éénmaal 
in de twee weken op zaterdag-middag om 
16.00 uur. Voor mij is dit perfect: niet te 
vroeg en niet te laat!Wat heerlijk om einde-
lijk weer eens in het weekend naar de kerk 

te kunnen gaan. Op zaterdagmiddag naar 
de kerk gaan, is toch fi jner dan níet naar de 
kerk gaan! 
Dus de eerste de beste zaterdag dat er een 
viering was, ging ik er heen. En wat een 
feest, Er waren een paar dames, een paar 
heren, de voorgang-er en ik. Er werd gebe-
den en gezongen; er was een korte preek, 
een collecte en de Communie werd uitge-
reikt. Zo bekend, zo gewoon, en daarom 
zo fi jn. Zo echt. Op weg naar huis dacht ik: 
“Ik ga weer leven. Ik heb het ergste gehad”. 
Omdat ik dit goede gevoel iedereen gun, 
heb ik mijn ervaring voor u opgeschreven. 
Wellicht bent u ook door omstandigheden 
de kerk uit het oog verloren. En dan is het 
fi jn te weten dat deze mogelijkheid er is.
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D I T  G E B E U R T  I N  2 0 2 3

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organi-
seert van woensdag 26 juli t/m dinsdag 8 
augustus 2023 een busreis naar de Wereld-
JongerenDagen (WJD) in Lissabon, Portugal. 
Op de heenweg gaat de reis langs Parijs, 
Bayonne, Burgos en Fatima; op de terug-
weg via Lourdes. Op de eerste dag stopt 
de bus in Parijs, waar een muzikale avond 
plaats-vindt. Vervolgens gaat de reis naar 
het zuiden van Frankrijk, waar in Bayonne 
wordt overnacht. In Burgos, in het noorden 
van Spanje, wordt samen met enkele fami-
lies van het Neocatechumenaat het geloof 
gevierd, maar worden ook spannende din-
gen ondernomen.
Zo dicht bij Lissabon wordt natuurlijk ook 
een bezoek gebracht aan Fatima, waar in 
1917 Maria is verschenen aan drie her-
derskinderen was. Een bijzonder verhaal, 
waar gedurende de reis meer over verteld 
wordt. Natuurlijk wordt ook gestopt in Lis-
sabon, want daar zijn de WereldJongeren-
Dagen. Op dinsdag komt Paus Franciscus. 
De drie volgende dagen beginnen steeds 
met een Nederlands ochtendprogramma 
met o.a. een catechese of inleiding van één 
van de Nederlandse bisschoppen. Daarna 
is er ‘vrije tijd’ om de stad in te gaan en aan 
allerlei festivals mee te doen of culturele 
hoogtepunten te bezoeken. Op zaterdag is 
er een wandeling naar een groot veld, waar 
één miljoen jongeren overnachten in de 
buitenlucht. Een bijzondere ervaring met 
Aanbidding en lichtjesfestijn. Zondag in alle 
vroeg-te worden de WereldJongerenDagen 
dan afgesloten met Paus Franciscus, die de 
Mis doet, samen met (heel) veel bisschop-
pen en priesters.

Op de terugweg naar Nederland wordt ge-
stopt in de bijzondere plaats Lourdes. Ook 
daar is Maria verschenen aan Bernadette, 
een jongere, en jaarlijks trekken honderd-
duizenden mensen naar deze plek om ge-
nezing of nieuwe kracht op te doen. Vele 
wonderen zijn hier gebeurd. De reis wordt 
gemaakt in een sjieke bus. Dit moet je bele-
ven! Interesse? Graag meer info? Stuur een 
mailtje naar: info@jongbisdomhaarlem.nl 
- Ouders, als jullie jongeren willen stimule-
ren, heel graag! 

Bericht voor jongeren en ouders van jongeren
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H E T  WA S  I N  V E N L O

Zo’n 35 jaar geleden woonden en werk-
ten we in Venlo: de grootste gemeente in 
Noord-Limburg en, na Maastricht, qua in-
wonertal de tweede van de provincie Lim-
burg. De Gemeente Venlo omvat meerde-
re stadsdelen, zoals, in het westen aan de 
overkant van de rivier de Maas, Blerick en 
in het zuiden Tegelen en Belfeld en in het 
noorden de dorpen Arcen, Lomm en Vel-
den. 
In die tijd, 35 jaar geleden, was het heel ge-
woon dat de pastoor godsdienstles gaf aan 
alle groepen van de basisschool. Gevolg: na 
schooltijd waren heel wat kinderen te vin-
den in de pastorie. Ons huis leek wel wat 
op een huidige buitenschoolse opvang. Dis-
ney-video’s werden gezamenlijk bekeken, 
spelletjes gedaan en sommige kinderen 
knutselden graag. En af en toe een ‘uitje’ 
naar de supermarkt, waar ook ijs verkocht 
werd. 

Op een dag werd aangebeld. Toen ik de 
deur opendeed, stond daar een onbekend 
meisje van ongeveer acht jaar dat zei: “Ik 
wil graag op bezoek komen”. “Kom maar 
binnen”, zei ik natuurlijk. Maar ze wilde 
nog iets melden: “Ik ben bang dat dat niet 
mag”. Ik informeerde of het van haar moe-
der niet mocht. “Ja, van mijn moeder mag 

het. Maar ik ben niet gedoopt”. Soms weet 
je van verbazing niet wat je moet zeggen, 
maar dan helpt ter plekke de heilige Geest: 
“O, nou, God houdt toch van je en ik ook, 
dus kom maar binnen”. We waren onmid-
dellijk dikke vriendinnen. Het meisje heette 
Marion en zat op een (toenmalige) LOM-
school in Tegelen. Het was een slim en ge-
voelig meisje, alleen een beetje langzaam: 
het kwartje (dat toen nog bestond) moest 
eerst vallen en vervolgens kwam een prima 
antwoord. Marian had weinig vrienden en 
vriendinnen in Venlo, omdat ze in Tegelen 
op school zat, maar wel gehoord dat je in 
de pastorie mocht spelen. Ze kwam altijd 
later dan de andere kinderen, maar was 
alle aandacht waard. Na enige tijd vertelde 
ze, dat ze van haar moeder later zelf mocht 
kiezen: gedoopt worden of niet. Tja, ik als 
‘vreemde’ een moeder tegen-spreken, kón 
natuurlijk niet. Maar de waarheid heeft ook 
rechten. Dus ik antwoordde: “Ik begrijp je 
moeder wel een beetje, maar ook een bé-
tje niet. Als kinderen klein zijn, kiezen ou-
ders altijd het goede voor hun kinderen. Je 
‘moet’ naar school, Je ‘moet’ naar de dokter 
als je ziek bent, Je ‘moet’ ontbijten, gezond 
eten en genoeg bewegen. Zo is gedoopt 
worden ook goed voor kinderen: ouders 
zeggen dan tegen God, dat ze heel graag 
willen dat Hij óók voor hun kindje zorgt. En 
als je later groot bent, kun je allerlei dingen 
zelf kiezen: wat je wilt studeren en worden, 
of je wilt trouwen en met wie. Waar je gaat 
wonen”. Na deze uitleg van mijn kant zweeg 
Marion. Maar ja, wie zwijgt stemt toe. Over 
dopen gesproken! Wie heeft een betere, 
duurzamer, kostbaarder visie op mens en 

WIL JAN DOMEN
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wereld dan Jezus? Een visie 
over oorlog voorkómen, 
vrede maken en bewaren, 
over vergeving schenken, 
over eerlijk zijn en trouw, 
over omgaan met het lijden, 
over soberheid en delen?! 
Niemand! Toen Jezus zich 
liet dopen in de Jordaan 
werd een stem gehoord: 
“Dit is mijn Zoon, mijn veel-
geliefde”. “Mijn Zoon”... het 
kan alleen God de Vader 
zijn geweest die die woor-
den gesproken heeft! En 
ook de heilige Geest was 
bij het dopen van Jezus 
aanwezig in de gedaante 
van een duif, volgens het 
getuigenis van Johannes de 
Doper. Van dat ogenblik af 
zijn bij élke doop, van elke 
mens, Vader, Zoon en hei-
lige Geest aanwezig, want 
door zich te láten dopen, 
wordt God, drie Personen 
in Eén, door de mens (of 
de ouders) uitgenodigd om 
in ziel en geest en hart, in 
het léven van de dopeling 
‘plaats te nemen’.
Door de doop en dus de ‘in-
woning’ van God ontvangt 

elke mens, jong of oud(er), 
de gave om te denken, 

spreken en doen én laten 
als Jezus. Maar die gave, in 
het begin maar een zaadje 
(wel is alle groeikracht al 
aanwezig) moet natuurlijk 
ontwikkeld worden. Hoe 
belangrijk is het de histo-
rische Jezus te leren ken-
nen: door Bijbelverhalen 
te lezen, wekelijks naar de 
preek over een evangelie-
passage te luisteren, als 
kind/tiener naar de Kinder-
WoordDienst te gaan, de 
Eerste heilige Communie- 
en Vormsel-voorbereiding 

te volgen, enz. Zo komt 
Jezus ‘dichtbij’. Kennis is 
belangrijk. Maar het aller-
belangrijkste is het ‘praktijk-
gedeelte’ van ons geloof. Je-
zus vólgen: doen als Hij! Dat 
betekent: bidden, ook voor 
‘vijanden’, kwaad met goed 
vergelden, altijd barmhartig 
zijn en nederig, de laatste 
plaats kiezen, geen kwaad 
spreken over iemand, niet 
oordelen - het zijn allemaal 
dingen die de Heer zelf 
heeft vóór-geleefd. Wat zou 
onze kleine wereld, maar 
ook het grote politieke we-
reldtoneel er anders uitzien 
als Jezus meer ‘volgers’ had: 
vrede en voorspoed alom!

Terug naar Venlo, het meis-
je Marion. We gingen ook 
samen vaker de bloemen in 
de kerk water geven. Mari-
on was positief nieuwsgie-
rig. Ik legde bijvoorbeeld 
uit, dat knielen richting ta-
bernakel een soort ‘gedag 
zeggen’ van Jezus is; een 
blijk van geloof dat Hij in 
het tabernakel aanwezig is. 
Vanaf dat moment knielden 
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we samen en dan zeiden 
we: “Hallo, God”. Dat ge-
beurde dus ook toen eens 
drie monteurs in de kerk 
aan het werk waren. Marion 
zei volgens gewoonte hard-
op: “Hallo, God”, waarop 
de drie jonge arbeiders in 
Gods huis reageerden alsof 
ze een stem uit de hemel 
hadden gehoord! Tja, “Als 
jullie niet worden als kinde-
ren”. Het was even genieten 
voor God en mij! Een ander 

grappig moment. Marion 
vertelde dat ze blij was dat 
we geen poes hadden, want 
ze was allergisch voor poe-
zen. Ik zei tegen haar: “Als ik 
wist wanneer jij zou komen 
en we hadden een poes, 
dan zou de poes naar bui-
ten moeten”. De bekende 
kleine stilte viel. Toen het 
kwartje gevallen was, zei ze: 
“Ik vind jou toch zo lief”. Zo 
gauw gevuld is een kinder-
hand! Het meisje Marion is 

na een hele tijd verhuisd 
naar Almere, als ik me goed 
herinner. Venlo had een bij-
naam: ‘Stadje van plezier’. 
Marion heeft voor veel ple-
zier gezorgd, daar in Venlo.
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Gelooft u ook dat bidden helpt?!
Dat kennis van geloofszaken belangrijk is?!

Dat samen-zijn in de kerk goed is?!
Reserveer dan vrijdagavond 7 oktober

 in uw agenda!
Meer info in de komende Nieuwsbrieven.








